
 روستایی  
 . صنوف شهری است %50حق عضویت باراول وحق عضویت سالیانه وحق آموزش برای واحدهای صنفی

 
 

ايط جلسه بوشهرمصوب  شهرستان فروشان لبنيات و  خواربار  صنف اتحاديهو تعرفه حق عضویت سالیانه اختصاصی   شر
 كميسيون نظارت  98/ 09/ 13

 
ی و جعبه كمكهاي اوليه 

 وجود كپسول آتش نشایی
ايط اختصاصی    :  ساير شر

 

 isic كد رسته نام  رديف

حداقل مساحت  

محل كسب به  

 مترمربع 

 حق عضويت سالیانه به ريال  سايرشرايط اختصاصي

1 
 30 522241 1درجه    )خرده فروشر خواربار)خواربارفروش

- 2.875.000 

 12 522241 2( درجه خرده فروشر خواربار)خواربارفروش
- 2.300.000 

2 
ی )درجه   50 522248 (1سوپر مواد غذایی

- 3.450.000 

ی )درجه   20 522248 (2سوپر مواد غذایی
- 2.875.000 

ی دخانيات  3
 20 512941 عمده فروشر

- 3.450.000 

ی  4
ی فرآورده هاي لبنی

 18 522231 خرده فروشر
- 2.875.000 

5 

ی بصورت   ی مواد و محصوالت غذایی
عمده فروشر

ی و پخش آن)درجه یک(
 

 نمايندگ
512971 

دفتر فروش 

/ انبار   60

100 
- 3.450.000 

ی بصورت   ی مواد و محصوالت غذایی
عمده فروشر

ی و پخش آن)درجه دو( 
 

 نمايندگ
512971 

دفتر فروش 

/ انبار   40

50 
- 1.725.000 

ی  6
ی فرآورده هاي گوشن 

رعایت ضوابط   12 522314 خرده فروشر
شكی  ی  سازمان دامپ 

2.300.000 

ی آرد و غالت و محصوالت نشاسته ای  7
 12 522225 خرده فروشر

- 2.300.000 

 12 522921 خرده فروشر قلیان و متعلقات  8
- 2.300.000 

9 
بسته بندی سایر مواد غذایی طبقه بندی نشده در  

 جای دیگر 
154822 20 

- 3.450.000 

 مکملهای غذایی  10
 12 522914 رژییم  – خرده فروشر

- 3.450.000 

 20 020110 تولید زغال  11
- 3.000.000 
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 isic كد رسته نام  رديف

حداقل مساحت  

محل كسب به  

 مترمربع 

 حق عضويت سالیانه به ريال  سايرشرايط اختصاصي

 50 7/242909 *  تولید شوینده های صنعن   12

رعایت ضوابط  
 پزشكی دانشگاه علوم 

ی   ی دوربت  داشت 
مداربسته و سیستم  

 اتفاء حریق 

3.000.000 

 
 ایجادشده است  ردیف تولید شوینده های صنعن  بنا به دستور رییس سازمان*رسته 

 
 ضوابط عمومی فعاليت  

 نصب قيمت كليه كاالهاوخدمات ارائه شده در معرض ديدعموم  •

،انتظامی و... مرتبط • ی
،بهداشن  ی

ی ومقررات صنفی  رعايت قوانت 

ی  •
ام به عرضه كاالهاوخدمات مجازوخودداري ازتداخل صنفی ی  الپ 

 ممنوعيت استفاده ازمحوطه جلوي فروشگاه  •

 استفاده ازترازوي ديجيتال وپالت ياابزارمشابه براي نگهداري كاالي موجوددرمحل  •


